Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:43/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:278/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 13η του µήνα
∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.35190/
9.12.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Πεντεσπίτης Νίκος
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Καρτάνος Ιωάννης
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικ.
Σάντα-Μακρή Αικ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
4ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.43-2013 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για άσκηση προσφυγής ενώπιον της
επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/006, σχετικά µε ακύρωση της αρ.316/13
απόφασης ∆.Σ.
Εισηγ: Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος ∆ήµου
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
“Περιήλθε στην Νοµική υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας η αριθ'21174/416/2013
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/σου
∆υτ.Ελλάδας και Ιονίου.
Η ως άνω απόφαση µεταξύ άλλων αναφέρει τα παρακάτω:
Ο Γενικός γραµµατέας έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72
,214,215,227,238,και 280 του ν.3852/2010.
Τo αριθ''30413/22/10/2013 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας, µε το οποίο µας
υποβλήθηκε η αριθ'316/14-10-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,σχετικά µε
την ανάκληση η µη της αριθµ.25138/8/12/2011 άδειας ίδρυσης λειτουργίας
καταστήµατος καφετέριας-µπαρ στη συµβολή των οδών Βερροιοώτη κα
Μ.Σικελιανού.
Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 96 του ∆.Κ.Κ το
∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνει τις αποφάσεις µε την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων µελών του αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. .
Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρ.96 του ∆ΚΚ το
∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνει τις αποφάσεις µε την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων µελών του αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά.

Το γεγονός ότι η αριθ' 316/14-10-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν
ελήφθη µε την πλειοψηφία των παρόντων µελών του όπως ορίζουν οι διατάξεις του
άρθρου 96 παρ.4 του ∆ΚΚ(3463/2006)καθόσον σε σύνολο 27 παρόντων µελών του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ψήφισαν 12 µέλη,αριθµός που υπολείπεται της απόλυτης
πλειοψηφίας των παρόντων που στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι δέκα τέσσερις
(14).
Αποφασίζουµε
Ακυρώνουµε την αριθµ'316/14/10/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Λευκάδας για παράβαση νόµου για το λόγο που αναφέρεται στο σκεπτικό.
. Κατά της απόφασης µας αυτής µπορεί να ασκηθεί προσφυγή στην Ειδική επιτροπή
του άρθρου 152 του Κ.∆.Κ
Περαιτέρω ο ∆ήµος Λευκάδας πρέπει να καταφύγει µε άσκηση προσφυγής ενώπιον
της ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Κ.∆.Κ.
Και συγκεκριµένα ,όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις
του Γενικού Γραµµατέα που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 149
και 150, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής , εντός ενός µηνός απο την έκδοση της
απόφασης η την κοινοποίησή της η αφότου έλαβε γνώση αυτής.
Το έννοµο συµφέρον του ∆ήµου είναι εύλογο και συνίσταται στο γεγονός ότι αφενός
έχει ανεπανόρθωτη βλάβη απο την παρούσα ακύρωση του συνόλου της απόφασης
Και τούτο ότι ο Γενικός Γραµµατέας δεν έλαβε υπόψιν του ότι η απόφαση είναι
πλήρως και εµπεριστατωµένως αιτιολογηµένη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 96 παρ.5.
Επειδή η ως άνω πληττόµενη απόφαση είναι όλως νόµω αβάσιµη και αναιτιολόγητη.
Και ο ∆ήµος Λευκάδας έχει περιθώριο να ασκήσει την προσφυγή ενώπιον της
Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Κ.∆.Κ σε προθεσµία τριάντα ηµερών απο
την δηµοσίευση αυτής ,
Κρίνω σκόπιµο ότι η παρούσα υπόθεση πρέπει να εισαχθεί κατεπειγόντως προς
συζήτηση στην οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας για να αποφανθεί για
χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη να ασκήσει
η µη προσφυγή ενώπιον της αρµοδίας επιτροπής του άρθρου 152 του Κ.∆.Κ , κατά
της αριθ' 21174/416/8/11/2013 ,η οποία περιήλθε στο ∆ήµο Λευκάδας δυνάµει του
αριθ' 34407/2/12/2013 πρωτ.Και εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου
Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει να
χορηγήσει εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα να
ασκήσει
προσφυγή ενώπιον της αρµοδίας επιτροπής του άρθρου 152 του Κ.∆.Κ , κατά της
αριθ' 21174/416/8/11/2013 ,η οποία περιήλθε στο ∆ήµο Λευκάδας δυνάµει του αριθ'
34407/2/12/2013 πρωτ. και εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου
Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση

Οµόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδ, να ασκήσει η
µη προσφυγή ενώπιον της αρµοδίας επιτροπής του άρθρου 152 του Κ.∆.Κ , κατά της
αριθ' 21174/416/8/11/2013 ,η οποία περιήλθε στο ∆ήµο Λευκάδας δυνάµει του αριθ'

34407/2/12/2013 πρωτ. και εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου
Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 278/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

